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چكيده:

كليدواژهها:

همه گیری ُکوید-19 مراکز آموزشی را ناگزیر به تلفیق آموزِش برخط با روش های سنتِی یادگیری کرده 
که به علت ساختار و ماهیت خود مشکالتی را برای معلمان و والدین به همراه داشته است. هدف پژوهش 
حاضر مشخص کردن مشکالت آموزش برخط از دیدگاه والدین و معلمان و پیشنهاد راهکار است. ابتدا در 
فاز کیفی به روش نمونه گیرِی هدفمند، 14 معلم و 15 والد انتخاب شدند و با آن ها مصاحبۀ نیمه ساختاریافته 
انجام شد. اطالعات با روش کالیزی تحلیل و مقوالت اساســی ازطریِق آن استخراج شد. در فاز کّمی، 
دو پرسش نامه بر اساس همین مقوالت طراحی و با نمونه گیرِی گلوله برفی به شکل اینترنتی روی 357 
والد و 306 معلم اجرا شــد. تحلیل اطالعات پس از تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ها )روایی 
سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی، مالکی، محتوایی و اعتبار(، نشان داد مشکالت آموزش برخط از 
دیدگاه معلمان در هشت مؤلفه )به ترتیب اولویت: آسیب های استفادۀ افراطی دانش آموزان از اینترنت، 
مشکالت شبکۀ شــاد و منابع دیجیتالی، نقض عدالت آموزشی، کمبود امکانات پایه، مشکالت فرایند 
یاددهی-یادگیری و ســنجش، فشار شغلی، همکاری نکردن والدین و سواد رسانه ای پایین( و از دیدگاه 
والدین در هشــت مؤلفه )کمبود امکانات پایه، آسیب های استفادۀ افراطی از اینترنت، کاهش کارآمدی 
معلم، وقفه در تحول شخصیتی دانش آموز، کاهش انگیزش، برهم خوردن نظم خانه و ناآشنایی با عناصر 
و مهارت های آموزشــی والدین( مقوله بندی می شوند. براین اساس، پیشنهاد هایی مبنی بر ارتقای سواد 
رسانه ای، تسهیل تعامل میان مدرسه با والدین، بهبود پیام رسان ها، منابع آموزشی دیجیتالی و آموزش 
تلویزیونی، فراهم کردن امکانات پایه، ارتقای نظارت والدینی، آموزش مهارت های آموزش غیرحضوری، 

تشویق ارتباط همساالن و بهبود زمان بندی تدریس مطرح و بررسی شد.
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مقدمه
همه گیــری کوید-19 )ویروس کرونا(1 و لزوم حفظ فاصلۀ اجتماعی برای جلوگیری از انتشــار آن، 
مناســبات آموزشی را در جهان دســتخوش تغییر کرده و، با تعطیلی گســتردۀ مدارس در 61 کشور، 
ســاختار آموزش را به سمت آموزش برخط پیش برده است )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 
ملل متحد ]یونسکو[2، 2020( و این شرایط با عنواِن »آموزِش در خانه برخِط اضطراری« توصیف شده 
است )مرسر و گرجرسن3، 2020(. پدیدۀ آموزش برخط4، که به طور گسترده تر آموزش از راه دور5 نامیده 
می شــود، مجموعه ای از اقدامات آموزشی مفهوم سازی شده اســت که در آن میاِن دانش آموز و معلم )و 
سایر دانش آموزان( به لحاظ زمانی و مکانی فاصله وجود دارد )یاچی6، 2000، به نقل از شی7 و همکاران، 
2019(. در این نوع آموزش، ارتباط اساساً به صورت مجازی است و معلم با بهره بردن از قابلیت های فضای 
مجازی )همچون سامانه های یادگیری مجازی، رایانامه یا سایر ابزارهای پیام رسان( به صورت هم زمان یا 
ناهم زمان ازطریق ویدئو، صوت و متن با دانش آموزان تعامل برقرار می کند. سنر8 )2015( نیز دوره های 
آموزشــی مجازی را هرگونــه فعالیت برخطی می داند که ملزومات فعالیت در فضای مدرســه را مطرح 

نمی کند.
آمــوزش برخط مزایایی ازجمله امکان به اشتراک گذاشــتن محتوا، دسترســی همگانی به آموزش 
باکیفیت، افزایش امکان سنجش و نظارت بر کیفیت تدریس و انعطاف در زمان بندی را دربردارد )بین9، 
2020(. بااین حال، تکیۀ ِصرف بر این آموزش، به ویژه در غیاب زیرساخت های ضروری، مشکالتی ایجاد 
کرده اســت. یکی از این مشکالت ســهم اصلی معلم اســت زیرا وی عالوه بر ارائۀ آموزش، کارکردهای 
متنوعی اعم از پشتیبانی از یادگیری، سنجش و تهیۀ مواد یادگیری را نیز بر عهده می گیرد. ازاین رو، با 
توجه به اهداف و وظایف گوناگون معلم القابی همانند تســهیلگر برخط10، معلم/ مدرس/ مربی/ آموزگار 
برخ11 ، میانجیگر/ مدرس الکترونیکی12، مدرس از راه دور13 یا کمک آموزش14 نیز برای او مطرح می شود 

)عدنان15، 2018(.
نقش هــای متنوعی که معلم باید در آمــوزش مجازی بر عهده گیرد عبارت انــد از: 1. نقش مدیر/ 
سازمان دهنده/ مجری آموزش؛ 2. نقش اجتماعی/ عاطفی/ تسهیلگر پردازش اطالعات؛ 3. نقش برنامه ریز 
درسی از حیث ابعاد محتوایی/ شناختی/ هوشی؛ 4. نقش متخصص فناوری؛ 5. نقش سنجشگر/ ارزشیاب؛ 
6. نقش طراح آموزشی؛ 7. نقش مشاور/ راهنما؛ 8. نقش پژوهشگر؛ و 9( نقش حرفه ای. همچنین معلم 
باید ارتقــای مهارت های زندگی را مدنظر قرار دهد، در بُعد محتوا متخصص باشــد و نیز تصویر فردی 
متعهــد و با نگرِش مثبت را در مقابِل یادگیــری برخط منعکس کند و هماهنگ با معیارهای اخالقی و 
قانونی و حســاس به تعامالت عمل کند )شــی و همکاران، 2019(. این در حالی اســت که حتی پیش 
از تأثیر بحران کوید-19 در آموزش نیز معلمی شــغلی پرتَِنش توصیف می شــد. برخی از متداول ترین 
سرمنشأ اســترس روزمرۀ معلمان عبارت اند از: فشار شغلی بسیار، محدودیت های زمانی، توازن نداشتن 

ط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و والدین و ارائۀ راهکارها
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در یکپارچگی زندگی-شغل، خودمختاری پایین، تعهدات اجرایی افراطی، فشار هیجانی، ترس از دست 
دادِن نظارت بر کالس، مدیریت خالقیت و تغییر، تعارض/ ابهام در نقش، ترس از ارزشیابی و عزت نفس 

حرفه ای پایین )مرسر و گرجرسن، 2020(.
عالوه بر این موارد، ماهیت آموزش برخط مشــکالت جدیدی پیــِش روی معلم قرار می دهد. برای 
نمونه می توان به دشــواری در درگیرکردن دانش آموزان، مدیریت زمان، آموزش و برنامه ریزی درسی و 
لزوم ارتقای ســواد رسانه ای و مسائل فنی اشــاره کرد )انگریاوان16، 2020(. معلم همچنین باید کّمیت، 
سطح دشواری و طول محتوای آموزشی را با در نظر گرفتن سطح آمادگی تحصیلی و ویژگی های رفتارِی 
یادگیری برخِط دانش آموزان متناسب ســازی و منطبق کند )بائو17، 2020(. میزان موفقیت معلمان در 
آموزش برخط را با میزان تسلط آنان بر فنون تولید محتوا نیز مرتبط دانسته اند؛ به طوری که معلمانی که 
از سواد رسانه ای18 باالیی برخوردارند، قادر به خلق »لحظات یادگیری« بیشتری اند )ادواردز19 و همکاران، 
2011(. درنتیجه، تســهیل تعامل میان دانش آموز و معلم تأثیر مثبتی در بازده آموزشی دارد )مارتین20 

و همکاران، 2019(.
بر اساس نتایج مطالعه ای در اندونزی، 80 درصد معلمان از آموزش برخط رضایت نداشتند و مشکالت 
آنان در دوران کوید-19 در چهار مقولۀ دسترسی پذیری تسهیالت؛ استفاده از اینترنت؛ برنامه ریزی، اجرا 
و ارزشیابِی یادگیری؛ و همکاری والدین طبقه بندی شد )فازی و کوساما21، 2020(. در پژوهش دیگری 
نتایج تحلیل دیدگاه های معلماِن ابتدایی از آموزش برخط در چهار موضوع اصلی راهبردهای آموزشــی، 

مشکالت، حمایت، و انگیزش معلمان قرار گرفت )راسمیتاندیال22 و همکاران، 2020(.
گذشته از سهم اصلی معلم، مسئولیت والدین نیز در آموزش برخط تشدید شده و برخی از وظایف 
معلــم بر عهدۀ آنان قرار گرفته اســت. والدین باید ملزومات الزم بــرای آموزش را فراهم کنند، آموزش 
ایدئولوژیِک یادگیری خودانگیخته23، هشــیاری خودانگیختــه و یادگیری فعال را تقویت کنند و نه تنها 
بــر کّمیت مطالعۀ دانش آموزان نظارت کنند، بلکه بر میــزان کارآمدی یادگیری نیز نظارت کنند و آن 
را بســنجند. همچنین اگر دانش آموز قادر نیست همپای سرعت آموزش معلم پیش رود، به رفع مشکل 
وی اهتمام ورزند )کای و ونگ24، 2020(. دانگ و همکاران25 )2020( با بررســی 3275 والِد چینی در 
دوران کرونا، با اشاره به آمادگی نداشتن و آموزش نیافتن والدین، نتیجه گیری کردند که والدین عموماً به 
ســه علت باورهای منفی به مزایای یادگیری برخط در دورۀ کودکی داشتند: 1. کاستی های این روش؛ 

2. خود-تنظیمی پایین کودکان؛ و 3. کمبود وقت و دانش حرفه ای برای حمایت از یادگیری کودکان.
مضاف بر این، ســهم والدین در نظارت بر میزان استفادۀ دانش آموزان از اینترنت و ابزارهای فناورانه 
زمانی که آموزش به صورت برخط صورت می گیرد پررنگ تر می شــود. طبــق نظر تورس-رودریگز26 و 
همکاران )2018(، برخی شــرایط زمینه ســاز وابســتگی به اینترنت اند که ازاین بین می توان به محیط 
خانوادگی متعارض، فقدان نظارت و انسجام خانوادگی، کم رنگ شدن سهم مدرسه و کاهش کارآمدی آن، 
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انگیزش ضعیف، مهارت های اجتماعی ضعیف و وجود عوامل فشــار روانی و تنیدگی )همانند بحران ها و 
تغییرات عظیم( اشاره کرد. شرایط بحران کرونا به تغییر سبک زندگی از منظرهای گوناگون منجر شده 
است و، به همین علت، خطر ابتال به اعتیاد به اینترنت نیز افزایش معناداری یافته است )ایدی و دلم27، 

.)2020
نتایج پژوهش ها همچنین بر اهمیت ارتباط همکارانۀ والد-معلم صّحه گذاشته است و نشان می دهند 
کمک خواهــی از معلمان در بُعــد اجتماعی-هیجانی تحت تأثیر ارتباط همکارانــه میان والد و معلم و 
احســاس خودکارآمدی والدین قرار دارد )هرپز و گرینشــتن28، 2020(. درنتیجه، توصیه شده است که 
معلمان نیاز به ارتباط با والدین را درک کنند و این احساس را، با انعطاف پذیری در ساعات تدریس، در 

والدین شکل دهند که ارتباط مداومی وجود دارد )گریر و پیرس29، 2020(.
بر اساس گزارش بانک جهانی30 )2020( کشورهای گوناگون برای پیشبرد آموزش در دوران بحرانی 
کوید-19 سیاست های متنوعی اتخاذ کرده اند. مثاًل، چین نظام یادگیری برخطی را با استفاده از تمرین 
شبیه سازی شدۀ یادگیری برخط اجرا کرده است تا از ایجاد وقفه در آموزش جلوگیری کند. در بلغارستان 
نظام یادگیری مجازی31 راه اندازی شــده اســت و در فنالند آموزش و راهنمایــی دانش آموزان ازطریق 

یادگیری از راه دور، محیط های یادگیری دیجیتالی و در صورت لزوم یادگیری مستقل ارائه می شود.
در ایــران اقدامات مهم وزارت آموزش وپرورش برای حرکت به ســوی آمــوزش برخط ارائۀ آموزش 
تلویزیونی و شبکۀ اجتماعی دانش آموزان )شاد( بود )زینی وند و نویدی، 1400( که هریک محدودیت هایی 
)همانند زمان نامناســب پخش برنامه ها، عدم بازپخش، اثرهای مربوط به نبود تعامل میان یاددهنده-

یادگیرنده در فرایند یادگیری و دشــواری های انگیزشی( را دربرداشتند )میرزایی، 1399(. همچنین بر 
اســاس »گزارش سیاستی از آموزش وپرورش و کرونا«، وقفه در اجرای برنامۀ درسی به صورت حضوری، 
تالش برای به پایان رساندن تمامی سرفصل های درسی و درنتیجه غفلت از امور تربیتی و پرورشی و قطع 
ارتباط دانش آموز با فضای مدرسه از مهم ترین چالش های کرونا برای نظام آموزش وپرورش تلقی می شود 
و مهم ترین آسیب های آموزش برخط در این دوران نقض عدالت آموزشی و کیفیت پایین آموزش مطرح 
شده اند )محمدی پویا، 1399(. بر اساس پژوهش زینی وند )1399(، که با هدف بررسی میزان دسترسی، 
استفاده، سطح مهارت و نحوۀ استفاده از رسانه های دیداری، شنیداری و نرم افزارهای آموزشی انجام شد، 
میزان آشنایی، سطح مهارت و استفادۀ معلمان و دانش آموزان از ابزارهای کمک آموزشی فناورانه )همانند 

نرم افزارها و درس افزارهای آموزشی، رسانه های دیداری و شنیداری( در سطح باالیی قرار ندارد.
از یک ســو برخی گزارش ها حاکی از حضور میلیونی دانش آموزان و معلمان در شــبکۀ شــاد است 
)میرزایی، 1399( و برخی مطالعات نیز بر قابلیت های شبکۀ شاد در آموزش و سنجش پیشرفت تحصیلی 
صحه می گذارند )ماننِد ابراهیم پور کومله، 1399(. از دیگر ســو، این خبر که 3/5 میلیون دانش آموز به 
شبکۀ شاد دسترسی ندارند )میرزایی، 1399(، باعث نگرانی هایی شده و بحث عدالت آموزشی را مطرح 
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کرده است. گذشته از دشــواری در فراهم کردن امکانات و تجهیزات سخت افزارِی ضروری برای دریافت 
آموزش برخط، ســرویس دهی )آنتن دهی( گوشی همراه در برخی مناطق با ضعف هایی همراه است که 

دسترسی به اینترنت را دشوار یا ناممکن می کند.
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، گسترش همه جانبۀ عدالت آموزشی و تربیتی از اهداف 
کالن محسوب می شود اما گاهی شرایط این هدف را به حاشیه کشانده است، موضوعی که نهادینه کردن 
آن در نظام تعلیم و تربیت رسمی مبتنی بر نظام معیار اسالمی توصیه شده و ازطریق راهبردهایی همانند 
توانمندسازی مناطق گوناگون کشور با تمرکز بر کیفیت فرصت های تربیتی و تقویت مشارکت اثربخش 
مــردم، نهادهای اقتصادی، مدیریتی و بنیادهای عام المنفعه، بازنگــری در رویه های نظام تعلیم وتربیت 
رســمی و بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین میسر است )سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 

.)1389
با توجه به تغییر فورِی محیط آموزشــی از حضوری به آموزش برخط، که ناشی از بحران کروناست، 
ســطح اضطراب در دانش آموزان افزایش یافته اســت. بنابراین باید عواطف منفی را به شیوه های فعال و 
کارآمد در یادگیری برخط کاهش داد )بائو، 2020(. این واقعیتی اســت که دستیابی نداشتن به آموزش 
درخور به پیامدهای گســترده و چندجانبه ای منجر خواهد شــد. با توجه به تأکید سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش بر گســترش و تأمین همه جانبۀ عدالت آموزشی، هدف پژوهش حاضر تعیین مشکالت 
آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین با هدف ارائۀ راهکار و پاســخ گویی به این ســؤال اســت که 
مشــکالت پیش روی معلمان و والدین در آموزش برخط چیست، این دشواری ها از چه میزان اهمیتی 

برخوردارند، و راهکارهای مناسب برای مواجهه با آن ها کدام اند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر در دو فاز کیفی )رویکرد پدیدارشناسی( و کّمی )توصیفی از نوع زمینه یابی32( طراحی 

شد.
 فاز کیفی. در فاز اول از روش کیفی و از نوع رویکرد پدیدارشناســی اســتفاده شد که ازطریق 
کدگذاری و با رویکرد اســتقرایی به منظور درک تجربۀ زیستۀ معلمان و والدین در دوران کرونا 
انجام شــد. تحلیل انجام شــده در این پژوهش از نوع پدیدارشناسی توصیفی کالیزی33 بود که 

مراحل تحلیل محتوای آن عبارت اند از:
1. مطالعۀ دقیق توصیف ها و یافته های مهم شرکت کنندگان

2. استخراج عبارت های مهم و جمله های مرتبط
3. مفهوم بخشی به جمله های استخراج شده

4. مرتب سازی توصیف های شرکت کنندگان و مفاهیم مشترک در دسته های خاص
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5. تبدیل تمام عقیده های استنتاج شده به توصیف جامع و کامل
6. تبدیل توصیف کامل پدیده به توصیِف واقعی خالصه و مختصر

7. مراجعه به شرکت کنندگان برای روشن کردن ایده های به دست آمده و اعتباربخشی به یافته ها 
)سیگارودی و همکاران، 1391(. 

در این مسیر ابتدا متن مصاحبه به عناصر داخل خطوط یا پاراگراف ها تفکیک شد و مفاهیم 
استخراج شدند. سپس با استفاده از کدگذاری محوری، مفاهیم در قالب مضمون های بزرگ تری 
قرار گرفتند و سعی شد که مقوله ها در قالب دسته های بزرگ مفهومی طبقه بندی شوند. در این 
مرحله نخست مضمون اصلی تعیین و در مرحلۀ بعد سایر مضمون ها دسته بندی شدند. جامعۀ 
آمــاری پژوهش در این فاز کلیۀ معلمان و والدینی بودند که طــی دوران کرونا تجربۀ آموزش 
برخط را داشتند. روِش نمونه گیری از نوع هدفمند بود که تا زمان اشباع داده ها ادامه پیدا کرد. 
مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 14 نفر معلم و 15 نفر از والدین بودند. در این مطالعه پس از 
مصاحبه با 13 معلم و 14 والد داده ها اشــباع شــد و با احتساب یک مورد بیشتر، 29 نفر حجم 

نمونه در نظر گرفته شد.
 ابزار فاز کیفی. به منظور گردآوری داده ها از فرم مصاحبه استفاده شد. به این ترتیب که به شیوۀ 
مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، سؤال هایی پرسیده شدند که پیش تر متخصِص موضوعی چارچوبشان 
را درزمینۀ مشــکالت آموزِش برخط طراحی کرده بود. ســپس در فرایند مصاحبه، سؤال های 
پیگیری کننده و کاوشگرانه34 برای درک بهتر پرسیده شد و تالش بر این بود که شرکت کنندگان 
به توضیح بیشتر مسائِل مرتبط با موضوع بپردازند. در مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، شرکت کنندگان 
می تواننــد بر تجربه های خود دربارۀ موضوع بحث کنند )عابدی، 1389(. مدت زمان مصاحبه ها 
از 20 تا 50 دقیقه متغیر بود. در ابتدا اطالعات جمعیت شــناختی از مشــارکت کنندگان گرفته 
شــد. مصاحبه ها در یک جلسه و با استفاده از کارافزار35 ضبِط صدا ضبط و سپس کلمه به کلمه 

پیاده سازی شدند.
روش های تأمین اعتبار در این پژوهش عبارت اند از:

1. ارتباط طوالنی مدت36 با معلمان: یکی از شــیوه های به کاررفته برای ایجاد دقت، درگیری 
بلندمدت با مشــارکت کنندگان پژوهش اســت. ارتباط طوالنی مدت با معلمان ســبب شد 
که محققان ارتباِط درســت و مناســبی برقرار کنند و بهتر بتوانند موارد مطرح شدۀ آنان را 

استخراج کنند.
2. بازنگرِی همکاران37: یکی دیگر از شــیوه های ارتقا دقت علمْی بازنگرِی همکاران بود. سه 
تن از همکاران آشنا با روش های تدریس و آموزش برخط بر فرایند تحلیل نظارت، نتایج را 

بررسی و اعالم نظر کردند و اصالحاتی در نسخۀ نهایی صورت گرفت.
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3. مطابقت توسط مشــارکت کنندگان38: مراجعۀ دوباره به مشارکت کنندگان برای گرفتن 
نظر آن ها و تأیید یافته های پژوهش از دیگر شــیوه های تحقق اعتبار اســت. در این مطالعه 
مشارکت کنندگان یافته های نهایی مطالعه، روند تحلیل و زیرگروه های به دست آمده را بازبینی 

و نظر خود را دربارۀ آن ها بیان کردند و نسخۀ نهایی را تأیید کردند.
4. مثلث سازی پژوهشگر39: هنگامی که تنها یک محقق درگیر در فرایند پژوهش باشد خطر 
سوگیری وجود دارد. به این منظور، بیش از یک پژوهشگر )چهار پژوهشگر( برای جمع آوری، 
تجزیه، تحلیل و تفســیر داده ها، مجری بودند. این رویکرد از ســایر شیوه های ارتقاِی اعتبار 

این مطالعه بود.
 فاز کّمی. در این فاز بر اســاس مقوالت استخراج شــده از فاز کیفی، دو پرسش نامۀ مجزا )برای 
معلمان و والدین( طراحی شــد و پس از اجرا با اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مؤلفه های 
زیربنایی ابزارها به منزلۀ مشکالت آموزش برخط استخراج شدند. نهایتاً از متوسط میزان موافقت 
افــراد با هر مؤلفه به منزلۀ میزان اهمیت آن برای اولویت بندی این مشــکالت بهره برده شــد. 
نمونه گیری در این فاز به روش غیرتصادفِی40 گلوله برفی41 انجام گرفت. در این روش، توصیفی از 
این مطالعه برای شرکت کنندگاِن بالقوه ارسال شد و از آن ها درخواست شد در پژوهش شرکت 
کنند. سپس به دیگر اعضایی که ممکن بود برای پاسخ دهی مناسب باشند پیام داده شد )وترنک 
و همکاران42، 2012(. شــرکت کنندگان در این فاز 306 معلــم و 357 والد بودند که به صورت 

اینترنتی پرسش نامه ها را تکمیل کردند.
 ابزار فاز کّمی. ابزار جمع آوری در این فاز دو پرسش نامۀ محقق ساخته بود )نسخۀ نهایی این دو 
ابزار به همراه مؤلفه های زیربنایی آن ها در ضمیمۀ ج و د آمده است(. از نتایج این پرسش نامه ها 
به منظور تعیین میزان تأکید و اهمیت هر مقوله از دیدگاه معلمان بهره برده شــد. برای شــیوۀ 
نمره گــذاری نیز طیف لیکرتی پنج درجه ای مدنظر قرار گرفت. به منظور طراحی این ابزار مراحل 

زیر طی شد:
1. برای مقوالت استخراج شــده از مصاحبه گویه های اولیه طراحی شد؛ 2. پرسش نامه های 
اولیه برای تعداد چهار صاحب نظر و کارشناس در حوزۀ آموزش و برنامه ریزی درسی ارسال، روایِی 
محتوایِی آن ها تأیید و آرا مشروح این افراد جمع آوری و اِعمال شد؛ 3. پرسش نامه ها برای تعداد 
10 نفر از افراِد جامعۀ هدف ارسال و نظرخواهی شد؛ 4. پرسش نامه های اولیه جرح وتعدیل شدند؛ 
5. ســؤال های دموگرافیک و جانبی )سن، جنس، ســابقۀ کار، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان، 
سطح تحصیالت، نوع مدرسه، کارافزار مورداستفاده برای آموزش برخط( به ابتدای پرسش نامه ها 
اضافه شــدند. همچنین به منظور تعیین میزان رضایت کلی شرکت کنندگان از شرایط آموزش 
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برخط، با استفاده از یک سؤال از افراد خواسته شد در یک طیف یازده درجه ای )صفر به معنای 
عــدم رضایت کامل و 10 به معنای رضایت کامــل( میزان رضایت خود را درجه بندی کنند. با 
اســتفاده از گوگل ـ فرم43 پیوند44 نسخه های پرســش نامه ها برای اجرای اینترنتی تولید شد. 
تعداد گویه های پرسش نامۀ معلمان ابتدا 37 گویه بود. پس از حذف گویه هایی که ویژگی های 
روان سنجی ضعیف داشتند، در پرسش نامۀ نهایی 32 گویه تحلیل شدند. همچنین پرسش نامۀ 
والدین ابتدا 37 گویه بود و پس از حذف گویه های نامناســب، 30 گویه شــد. به منظور تعیین 
روایی ســازه، هر دو پرسش نامه تحلیل عاملی شدند که نتایج آن در بخش یافته ها آمده است. 
از محاســبۀ ضریب همبســتگی بین نمرۀ کل پرســش نامه ها با میزان رضایت عمومی والدین 
و معلمان به منظور تعیین روایی مالکی اســتفاده شــد. منظــور از روایی مالکی میزان ارتباط 
میان نمره های حاصل از یک آزمون با نمره های حاصل از آزمون یا وســیلۀ اندازه گیری دیگری 
است )ســیف، 1396(. مقدار این ضریب برای پرسش نامۀ معلمان برابر با 0/438- و برای والد 
برابر 0/559- به دســت آمد. این نتیجه حاکی از آن اســت که نمره های باالتر در مشــکالت 
آمــوزش برخط با میزان رضایت عمومی از این روش آموزشــی ارتباط منفی و معناداری دارد 
)Pvalue=0/0001(. به عبارت دیگــر، هم برای والدین و هم برای معلمان مشــکالت باالتر در 
آموزش برخط با رضایت عمومِی پایین تر همراه بود. اعتبار از نوع همسانی درونی نیز با استفاده 
از ضریــب آلفای کرونباخ45 برابر با 0/907 برای پرســش نامۀ معلمــان و 0/924 برای والدین 

به دست آمد که حاکی از اعتبار مطلوبی است.

شیوۀ اجرا
 فاز کیفی. با توجه به شیوع کوید-19 مصاحبه ها با استفاده از گوشی همراه )تماس صوتی و 
تصویری( صورت گرفت. به مشارکت کنندگان توضیح داده شد که اصول اخالقی مانند رازداری، 
حفظ گمنامی و محرمانه بودن اطالعات رعایت می شــود. سپس از آن ها رضایت آگاهانه گرفته 
شد. مصاحبه با طرح سؤاِل »تجربۀ خود را درزمینۀ مشکالت آموزشی خودتان/ دانش آموزان/ 
فرزندتان در آموزش برخط بیان کنید.« آغاز شــد. برای درک بهتر و رفع ابهام در پاســخ های 
مصاحبه شــوندگان، سؤال ها تکرار می شــد و درصورت نیاز ســؤال های بیشتری )سؤال های 
پیگیری کننده( در این خصوص پرســیده می شد. در فرایند پژوهش به همۀ شرکت کنندگان 
اعالم شد که می توانند در صورت تمایل نداشتن برای ادامۀ شرکت در مصاحبه انصراف بدهند.

 فاز کّمی. برای جمع آوری داده ها سه کانال تلگرامی، سه گروه واتَسپ و دو صفحۀ اینستاگرامی 
فعال به طرح و بررســی موضوع های آموزشــی اختصاص داشــتند. تعداد اعضای آن ها بیش از 
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پنجاه هزار نفر بود که افراد از میان آن ها انتخاب شــدند و پیوند الکترونیکی در اختیارشان قرار 
گرفت. در این پست از شرکت کنندگان خواسته شد درصورتی که شرایط پاسخ گویی را دارند )والد 
یا معلمی با تجربۀ آموزش برخط(، با استفاده از پیوند )لینک( در پژوهش شرکت کنند و آن را 
به همتایان خود معرفی کنند. در ابتدای پرسش نامه محرمانه بودن و غیرقابل ردیابی بودن پاسخ ها 
به افراد و لزوم رضایت آنان از به اشتراک گذاشتن اطالعاتشان تشریح شد. داده ها سپس ازطریق 

فایل اِکِسل ذخیره  و بازیابی شدند و با نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند.

یافته های پژوهش
 مرحلۀ اول:  یافته های فاز کیفی

مطالعه روی 14 معلم و 15 والد بر اســاس معیارهاِی پژوهش صورت گرفت و با آن ها مصاحبه 
شــد. حداقل سن شرکت کنندگان 25 و حداکثر سن آنان 45 سال بود؛ میانگین سن والدین 33/7 
ســال و معلمان 38/65 بود. مقوالت معلمان و والدین در ادامه آمده است. بر اساس همین مقوالت 

گویه های پرسش نامه طراحی شدند.
در این قسمت عوامل مربوط به مشکالت آموزش برخط از دید معلمان و والدین و زیرمجموعه های 

هریک آمده است که حاصل کدگذاری مصاحبه های انجام شده بود.

 مضمون های46 مشکالت آموزش برخط، حاصل شده از مصاحبه با معلمان:
 1.   کاهش کیفیت تدریس. یکی از مهم ترین دشــواری های ذکرشــده ازسوی معلمان نگرانی از 

کاهش کیفیت تدریس بود که زیرمضمون های زیر را دربرمی گرفت:
مشکالت فرایند یاددهی-یادگیری. در این زیرمضمون معلمان به دشواری در انتقال   .1-1
مفاهیــم، در ارائۀ بازخورد به صورت انفرادی به دانش آموزان، در انتقال اهداف و انتظارات 
آموزشــی، کمبود منابع دیجیتالی، وقت گیربودن ضبِط صوت و تصویر، محدودشــدن 
یادگیری از راه عمل و دشواری در تدریس برخی دروس )به ویژه ناتوانی در انتقال اهداف 
تربیتی و پرورشــی(، ممکن نبودن رفع اشکال و محدودشدن سرفصل های دروس اشاره 
کردند. همچنین از بین رفتن تعامل سازنده میان معلم و دانش آموز و تبدیل شدن آموزش 
به سخنرانی از دیگر نگرانِی ابرازشدۀ معلمان بود. در این خصوص معلم شمارۀ 2 می گوید: 
»بعضی از دروس بــه هیچ عنوان امکان آموزش مجازی ندارند، چون باید عملی تمرین 
بشن. محتوای بقیه هم خیلی محدود شده ]است[« معلم شمارۀ 10 نیز اشاره کرد: »من 
قباًل هم قبل کالس ویدئو می فرســتادم که بچه ها ذهنشون آمادۀ درس بشه... ولی اآلن 

که فقط باید با فیلم درس بدم، واقعاً برام سخته«
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ابهام در زمان آموزش. بسیاری از معلمان )8 معلم از بین 14 نفر( بی برنامگی در ساعات   .2-1
تدریس در عین فشاِر برخی مدیران برای مشخص کردن زمان تدریس و دریافت تکالیف 
)ساعات پیشــنهادی وزارتخانه( را نوعی اغتشاش و چالش مطرح کردند. همان معلمان 
انعطاف پذیــری آموزش مجازی از منظر زمان تدریس، کــه به منزلۀ یکی از ویژگی های 
مثبت این روش پیشــنهاد شده است )گریر و پیرس، 2020(، را چالش دانستند. در این 
خصوص معلم شمارۀ 5 بیان می کند: »اکثر بچه ها سر وقت تکلیفشون رو نمی فرستن... 
جوری شــده که از صدای پیام می ترسم چون شــب و نصفه شب، جمعه و روز تعطیل 
مدام ازم سؤال می پرسن.« و معلم شمارۀ 12 اشاره می کند: »تحت فشاریم که درست و 
رو برنامه پیش بریم، اما نمی شــه، نِت ضعیف می شه و هزار جور اتفاق می افته که باعث 
می شــه درس دادن طوالنی و فرسایشی بشــه.« آموزش در ساعات و روزهای نامتعارف 

)روزهای تعطیل یا شب( نیز مشکلی بود که در همین زیرمقوله جای گرفت.
برانگیختن دانش آموزان. معلمان به دلیل کم رنگ شدن سهم معلم در فرایند آموزش،   .3-1
جدایی از فضای مدرســه و ناتوانی از اجرای فعالیت هــای برانگیزاننده ای که در کالس 
مجــازی امکان پذیر نیســت را دلیل ســطح انگیزش پایین دانش آموزان و مشــکل در 
برانگیختن آنان دانستند و آن ها را چالش مطرح کردند. در این خصوص معلم شمارۀ 1 
اشاره کرد: »نمی تونم فعالیت های وارم آپی که در حالت عادی برای ایجاد انگیزه و تمرکز 
انجــام می دادم، اآلن تو فضای مجازی انجام بــدم. چون چهره ها رو نمی بینم، نمی دونم 

دانش آموز اصاًل گوش می ده یا نه.«
سنجش اهداف آموزشی و تربیتی. اطالع از آمادگی روانی و شناختی دانش آموزان   .4-1
برای یادگیری، بی اطالعی از میزان و ســطح یادگیــری و به طورکلی عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان، دشواری در ارائۀ بازخورد به دلیل ظرفیت های فضای آموزش مجازی و لزوم 
ارســال پیام و صوت برای تک تک دانش آموزان همگی مسائلی بودند که در کنار نگرانی 
از احتمال افزایش تقلِب دانش آموزان در زیرمضمون دشــواری های سنجش و ارزشیابی 
قرار گرفتند. معلم شــمارۀ 13 در این مورد اشاره کرد: »نمی فهمم چقدر یاد گرفته اند ... 
مشخص نیست که دانش آموزان با هم مشورت می کنن یا از والدینشون کمک می گیرن.« 
معلم شمارۀ 9 این طور بیان کرد: »باید تک تک برای بچه ها پیام بذارم تا بهشون بازخورد 
بدم. کلی از وقتم که گرفته می شه هیچ، آخرش نمی فهمم کی تمرینو انجام داده؛ خودش 

یا مامانش.«
 2.  سواد رسانه ای پایین. ناآشنایی معلمان با ابزارهای فناورانۀ جدید و روش های به روز تدریِس 
مجازی، کپی کردن و به اشــتراک گذاشــتن مطالب درسی از وبگاه ها، دشــواری در استفاده از 
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ابزارهای فناورانه و بستر های آموزش مجازی یا کارافزارهای پیام رسان از دیگر مشکالتی بود که 
معلمان عنوان کردند. معلم شــمارۀ 8 در این خصوص بیان کرد: »من قباًل هم از اپلیکیشــن ها 
اســتفاده می کردم و برام چیز غریبی نبود ولی االن که کّل آموزش به این ها محدود شده، واقعاً 

نمی دونم چه چیزهایی یعنی چه امکاناتی وجود دارن که به دردم می خورن.«
 3.  افزایش فشار شغلی. در این مضمون افزایش فشار کاری و روانی معلمان قرار گرفت. سرمنشأ 

این فشار روانی موارد زیرند:
طوالنی شــدن زمان تدریس، شناوری ساعات کاری و فعالیت های آموزشی )تدریس، ارائه و 
تصحیح تکالیف، بازخورد و غیره( در ساعات غیرمتعارف، لزوم تولید قالب های متنوع محتوایی، 
لزوم پاســخ دهی جداگانه به تک تک دانش آموزان و فشار ناشی از ارزیابِی مدیر. معلم شمارۀ 2 
در این خصوص بیان کرد: »رســماً تمام زندگی من تحت تأثیر شغلم قرار گرفته، مدام در حال 
ویدئو ضبط کردن، ویدئو دیدن و پیام دادن هســتم.« معلم شــمارۀ 3 نیز اشاره کرد: »همه ش 
تحت فشارم. وقت استراحتم محدود شده و از اینکه مدام باید فیلم و عکس و صوت بفرستم و 

ببینم خسته شده ام.«
 4.  سهم والدین. در این مضمون عالقه مندنبودن والدین به مشارکت در آموزش دادن به دانش آموزان 
به منظور بهبود فرایند یادگیری، تسلط نداشتن والدین به محتواهای آموزشی و دشواری آنان در 
کمک رسانی به دانش آموزان، همکاری نکردن والدین در ایجاد محیط مناسب برای یادگیری در 
خانه و آشنایی ضعیف خانواده با ابزارهای فناورانه و دشواری آنان در یاری رسانی به دانش آموزان 
جای گرفت. معلم شــمارۀ 14 اشاره کرد: »یه مشکل بزرگ والدینن. دیگه فقط به بچه ها درس 
نمی دیم بلکه انگار به والدین هم درس می دیم.« معلم شــمارۀ 7 اشــاره کرد: »آموزش مجازی 

احتیاج به همکاری پدر و مادر داره که متأسفانه اکثراً تمایلی ندارن.«
 5.  آسیب های استفادۀ افراطی از اینترنت برای دانش آموزان. این مضمون شامل ناکارآمدی 
والدین در نظارت بر میزان استفادۀ دانش آموزان از اینترنت، مشکالت جسمانی ناشی از استفادۀ 
درازمدت از اینترنت )درِد چشم، گردن درد، کمردرد، کمبود تحرک و چاقی( برای دانش آموزان 
و ایجاد وقفه در رشــد اجتماعی آن ها به علت صرف زمان فــراوان در اینترنت به جای تعامل با 
همســاالن بود. معلم شمارۀ 11 در این خصوص اشاره کرد: »یه بخش آموزش همون ارتباط با 
هم کالسی هاست که االن جاشــو به ارتباط با گوشی داده... بچه همین جور می شینه یه گوشه، 

تمام استخون های بدنش خشک می شن.«
 6.  نقض عدالت آموزشی. این مضمون در دسترس نبودن راه حل های جایگزین برای متناسب سازی 
آموزش مجــازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه، دانش آموزان ســاکن در مناطق محروم، و 
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دانش آموزان با ســطح اجتماعی-اقتصادی ضعیف بود که اکثر معلمان )12 علم از بین 14 نفر( 
آن را مطرح کردند. معلم شمارۀ 5 اشاره کرد: »بیچاره بچه های عقب مانده یا مثاًل نابینا!«. معلم 
شــمارۀ 10 در همین خصوص اشــاره کرد: »خیلی ها از داشــتن همین گوشی محرومن یعنی 
خانواده دو تا گوشــی دارن که مال پدر و مادره و اونام سر کارن و والدین ]بضاعت مالی[ ندارن 

که برای بچه هم بخرن.«
 7.  امکانات و تسهیالت پایـه و مشـــکالت شبـکۀ شـاد. این مضمون زیرمقوالت زیر را 

دربرمی گرفت:
7-1.  مشکالت مربوط به اینترنت. دسترسی نداشتن به اینترنت پرسرعت و قطع ووصلی و 
همچنین بُعد اقتصادی آن، یعنی هزینه های باالی اینترنت، مشکل مهم دیگری بود که 
تمامی معلمان مطرح کردند. آنتن دهی ضعیف یا عدم پوشش برخی مناطق با اینترنت و 
لزوم استفاده از اینترنِت همراه از ابعاد دیگر این مشکالت بودند. معلم شمارۀ 3 این طور 
بیان کرد: »یه مدت با اینترنت خونه وصل می شدم که افتضاح بود اآلن از دیتای گوشی 

استفاده می کنم؛ خوبه ولی گرونه.«
7-2. دسترسی دشــوار به ابزارهای فناورانه. دسترسی نداشتن به گوشی همراه مناسب 
)پُرشدن حافظۀ گوشی، کیفیت نامناسب گوشی، هنگ کردن آن( یا رایانۀ شخصی برای 
آموزش مجازی مشــکلی بود که برخی معلمان )4 معلــم از بین 14 نفر( عنوان کردند. 
معلم شمارۀ 3 در این خصوص اشاره کرد: »انقدر فیلم و عکس تو گوشی م دارم که هی 

هنگ می کنه.«
7-3. مشکالت شبکۀ شــاد. ابعاد این زیرمضمون عبارت بودند از: ارسال و دریافِت دشوار یا 
با تأخیر پیام ها، گاهی مشــکل در امکان ناپذیری احراز هویت، پیام های خطا و درمجموع 
مشکالت نرم افزاری شبکۀ شاد و قابلیت های پایین شبکۀ شاد در مقایسه با سایر پیام رسان ها. 
معلم شمارۀ 2 در این خصوص اشاره کرد: »شاد رو که همون ماه اول گذاشتیم کنار، یک 
ســاعت طول می کشید فیلم آپلود بشه. واتَسپ راحت تر بود خب!«. و معلم شمارۀ 6 بیان 

کرد: »بعضی از دانش آموزهای ما هنوز که هنوزه احراز هویت نشدن ]می خندد[.«

 مضمون های مشکالت آموزش برخط، حاصل شده از مصاحبه با والدین:
 1.  مسائل انگیزشی. این مضمون شامل کسل شدن دانش آموز به علت خسته کننده بودن آموزش 
مجازی، تمرکز پایین، بی تمایلی به کمک گرفتن از والدین و جدی نگرفتن امر آموزش بود. در این 
خصوص والد شمارۀ 4 اشاره کرد: »کاًل آموزش مجازی خسته کننده است و بچه انگیزه و تمرکز 

نداره یک فیلم رو تا آخر ببینه. به معلمش گفتیم فیلم های کوتاه کوتاه بفرسته.«
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 2.  جدایی از فضای مدرسه. این مضمون یکی از مهم ترین مقوالت مطرح شدۀ تمامی والدین بود. 
در این خصوص والد شــمارۀ 15 اشاره کرد: »آن قدری که نگران رشد شخصیتی پسرم هستم، 
نگران وضعیت تحصیلی ش نیســتم. این بچه هیچ دوستی نداره و شناختش از هم کالسی هاش 
محدود به فامیلی شونه که هفته ای یک بار می شنوه.« این مضمون زیرمقوالت زیر را دربرمی گرفت:

احســاس دلتنگی یا فشار روانی ناشــی از جدایی دانش آموز از همساالن )در دانش آموزان 
متوســطه(، عدم رشــد و تحول اجتماعی به علت ارتباط نداشــتن و تعامل با همســاالن )در 
دانش آموزان ابتدایی(، بی رغبتی به انجام دادن فعالیت های غیردرسی و ورزشی، استقالل  نداشتن 
فرزندان در مطالعه و یادگیری )وابسته شــدن آموزش به حضور والد( و تجربه نکردن جّو کالس 

و فضای مدرسه.
 3.  فشــار روانی والدین. در آموزش مجازی والدین سهم پررنگی در پیشبرد اهداف آموزشی در 
کنار معلم دارند که منشــائی برای ایجاد تنش روانی برای آنان است )کای و ونگ، 2020(. این 

مقوله زیرمضمون هایی را به قرار زیر شامل می شد:
3-1. والدیــن )13 والد از 15 نفر( عوامل درونی همانند اطالع نداشــتن از اهداف و انتظارات 
آموزشــی هر درس، تسلط نداشتن بر محتوای درســی و به ویژه مهارت های تدریس را 
منبِع فشــار روانی عمده ای مطرح کردند که به دشــواری در کمک رسانی تحصیلی به 
دانش آموزان منتهی می شــود. والد شــمارۀ 6 در این خصوص اشاره می کند: »زمان ما 
می گفتن آِســمان، اآلن می گن آس... ]مکث می کند[ ... مان. برای من این ها همه جدیه. 

یعنی معلم ویدئو می فرسته. اول خودم باید تمرین کنم، بعد بهش درس بدم.«
3-2. عوامل بیرونی )مشــغلۀ کاری ســنگین و کمبود وقت(، در کنار احساس مسئولیت در 
قبال آموزش فرزند، در تشدید این فشار تأثیر داشت و عاملی بود که والدین به آن اشاره 
کردند. در این خصوص والد شــمارۀ 8 اشــاره کرد: »من خانه دارم اما یه بچۀ دیگه هم 
دارم و رسیدگی بهش و کارهای خونه و نگرانی از وضعیت تحصیلی بچۀ بزرگ ترم واقعاً 

خسته ام کرده.«
 4.  مشکالت در فضای منزل. حدود نیمی از معلمان به وجودآمدن تنش در فضای منزل و از بین 
رفتن نظم در فضای خانه را ناشی از آموزش مجازی دانستند که علت های زیر را  دربرمی گرفت:

تدریس در ســاعات و روزهای نامتعارف )روزهای تعطیل یا شــب(، بی برنامگی و ابهام در 
ساعات درسی، طوالنی شــدن زمان تدریس. این عوامل درمجموع به دشواری در ایجاد محیط 
مناسب برای یادگیری در خانه منجر می شد. والد شمارۀ 11 اشاره می کند: »قباًل وقت مدرسه و 

خونه مشخص بود. اآلن همه چیز درهمه. معلوم نیست کی وقت درسه، کی وقت بازی.«
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 5.  مشکالت مربوط به سواد رسانه ای. این مضمون شامل دو زیرمضمون بود:

5-1. دشواری در راهنمایی تحصیلی دانش آموزان به علت ناآشنایی با ابزارهای فناورانۀ 
جدید از مشــکالت مطرح شده بود. والد شمارۀ 2 اشاره می کند: »باید فیلم بگیری، بعضاً 
ادیتش کنی، حجمش رو بیاری پایین، منتظر شــی بره، تاااا برسه و معلم ببینه کار مِن 

مادر تموم نشده. اینارم بلد نیستم، هنوز با سختی دارم یاد می گیرم.«
5-2. دشــواری در نظارت بر مصرف دانش آموزان که به استفادۀ بی رویۀ آن ها از اینترنت 
)باالرفتن امکان اعتیاد به اینترنت و بازی( و آسیب هایی همانند مشکالت جسمانی ناشی 
از استفادۀ درازمدت از آن )درد چشم، گردن، کمر، کمبود تحرک و چاقی( در دانش آموز 
منجر می شود. والد شمارۀ 1 عنوان کرد: »قباًل زندگی ما برنامه داشت؛ استفاده از گوشی 
زمان مشــخص داشت. اآلن کاًل گوشی دستشــه و اگه بگم بذار کنار، می گه دارم درس 

می خونم. از کجا بفهمم داره درس می خونه یا بازی می کنه؟«.
 6.  کم رنگ شدن سهم معلم. یکی از مهم ترین مشکالت مطرح شدۀ والدین، به ویژه در دانش آموزان 
مقطــع ابتدایی، تضعیِف تأثیر معلــم در جایگاه ارائه دهندۀ آموزش بود. این موضوع به شــکل 
دشواری در برقراری ارتباِط الزم با معلم به علت فاصلۀ فیزیکی، مشکل دانش آموز در دریافت و 
درک بازخورد و تأیید کافی از معلم، دشواری در برقراری پیوند عاطفی با معلم نمود پیدا می کند. 
والد شــمارۀ 14 اشاره می کند: »زمان ما معلم یه ارج وقربی داشــت ... جایگاه باالیی داشت تو 
ذهن بچه ها. هرچی می گفت قبولش می کردن. حتی به مادروپدر می گفتن تو نمی فهمی، معلمم 
درســت می گه؛ ولی اآلن بچۀ من اون ارتباط قلبی رو با معلمش نداره.« والد شــمارۀ 4 اشــاره 
می کند: »به معلمش پیام دادم یه ویس برای بچه بفرست و تشویقش کن. گفتم اسمشو بگو که 

بفهمه پیام فورواردی نیست. نمی دونین بچه چقدر خوشحال شد پیامشو شنید.«
 7.  کمبود امکانات و تســهیالت پایه. این مضمون شــامل دشــواری در دسترسی به اینترنِت 
پرسرعت، مشکل قطع ووصلی مداوم اینترنت، هزینۀ باالی آن و آنتن دهی ضعیف بود. چون تنها 
دو نفر از والدین تجربۀ استفادۀ موقت از شبکۀ شاد را داشتند، همین افراد به مشکالت نرم افزاری 

آن اشاره کردند.

مرحلۀ دوم:  یافته های فاز کّمی
اطالعات توصیفی. میانگین ســنی معلمان شــرکت کننده 39/25 )حداقــل 22 و حداکثر 60 
ســال( با انحراف معیاِر 2/28 بود. از میان 306 معلِم شرکت کننده، 73/3 درصد زن و 26/5 درصد 
مرد بودند. ازاین بین، 74/2 درصد )227 نفر( در مدرســۀ دولتی، 17 درصد )52 نفر( در مدرســۀ 
غیرانتفاعی و 8/8 درصد )27 نفر( در سایر انواع مدارس )هیئت امنایی، تیزهوشان، شاهد، استثنائی 
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و بین المللی( به تدریس مشغول بودند. همچنین 3/9 درصد فوق دیپلم، 53/3 درصد لیسانس، 38/9 
درصد فوق لیسانس و 3/9 درصد دکتری داشتند. متوسط سابقۀ کار معلمان نیز 15/47 )حداقل زیر 

یک سال و حداکثر 40 سال( با انحراف معیار 9/50 بود.
میانگین ســنی والدین 37/98 )حداقل 15 و حداکثر 53 ســال( با انحراف معیار 5/72 بود. از بین 
357 والد شــرکت کننده نیز 87/7 درصد )313 نفر( مادر و 12/3 درصد )44 نفر( پدر بودند. برحســب 
وضعیت شــغلی نیز 54/6 درصد )195 نفر( شــاغل تمام وقت، 21/8 درصد )78 نفر( شاغل پاره وقت و 
23/5 درصــد )84 نفر( بیکار یا خانه دار بودند. همچنین 29/4 درصــد دیپلم، 12/2 درصد فوق دیپلم، 
35/3 درصد لیســانس، 18/2 درصد فوق لیسانس و 3/9 درصد دکتری داشتند. ازنظر جمعیت خانواده، 
25/8 درصد )99 خانواده( یک فرزند، 59/9 درصد )214 خانواده( دو فرزند، 13/2 درصد )47 خانواده( 
ســه فرزند و 1/1 درصد )4 خانواده( چهار و پنج فرزند داشتند. به عالوه، بر اساس گزارش والدین، 194 
دانش آموز )54/3 درصد( در مدرســۀ دولتی، 27/7 درصد )99 نفر( مدرسۀ غیرانتفاعی، 5/9 درصد )21 
نفر( نمونه دولتی، 4/2 درصد )15 نفر( تیزهوشــان، 2/8 درصد )10 نفر( مدارس هیئت امنایی و سایرین 

در انواع دیگر مدارس به تحصیل مشغول بودند.
ترکیب اطالعات والدین و معلمان برحســب نوع کارافزاِر مورداستفاده نشان داد 30/2 درصد )200 
مورد( فقط از شبکۀ شاد؛ 13 درصد )86 مورد( فقط از پیام رسان های خارجی همانند واتَسپ و تلگرام؛ 
4/7 درصد )49 مورد( فقط از بستر های کالس های برخط همانند زوم، ادوبی کانکت و اسکای روم47؛ 2/3 
درصد )15 مورد( فقط از ســامانۀ مدیریت یادگیری؛ و ســایرین از ترکیب روش های فوق برای آموزش 
برخط اســتفاده می کردند. از میان افرادی که استفاده از روش های ترکیبی را گزارش کردند، بیشترین 
ترکیب ها عبارت بودند از: 19/5 درصد )129 مورد( ترکیب شــبکۀ شــاد و پیام رسان های خارجی، 4/5 
درصد )30 مورد( ترکیب پیام رسان های خارجی و بسترهای کالس برخط، 4/2 درصد )28 مورد( ترکیب 
شــبکۀ شاد و مدرســۀ تلویزیونی، 3/2 درصد )21 مورد( ترکیب شبکۀ شــاد، پیام رسان های خارجی و 
بسترهای کالس برخط، 2/7 درصد )18 مورد( ترکیب پیام رسان های خارجی و بسترهای کالس برخط، 
0/6 درصد )4 مورد( فقط از پیام رســان های ایرانی، و 1/8 درصد )12 مورد( از ترکیب پیام رســان های 
ایرانی و شــبکۀ شاد استفاده می کردند. سایرین )11/01 درصد، 40 مورد( ترکیب های دیگر و گاه موارد 

دیگری را گزارش کردند.
میــزان رضایت کلی از آموزش برخط نیز در طیف یــازده درجه )صفر به معنای عدم رضایت و 10 
بــه معنای رضایت کامل( به این صورت بود که معلمان میانگینی برابر با 4/76 با انحراف معیار 2/67 و 
والدیــن میانگینی برابر با 4/65 با انحراف معیار 2/87 داشــتند. میانگین نمره های معلمان و والدین در 
پرســش نامه های تعیین مشــکالت نیز به ترتیب برابر با 128/12 و 110/12 با انحراف معیار 16/18 و 

19/74 بود.
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مقوله بندی مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین:
مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی48 پرسش نامه های 
والدین و معلمان )به صورت جداگانه( صورت پذیرفت. مؤلفه های زیربنایی پرسش نامه ها که با این رویکرد 
و به روش تحلیل مؤلفه های اصلی49 استخراج شدند، مؤلفه هاِی مشکالت آموزش برخط از دیدگاه والدین 
و معلمان در نظر گرفته شــدند. ســپس، به منظور اولویت بندی این مشــکالت، متوسط میزان موافقت 
شــرکت کنندگان با هر مؤلفه )در دامنه ای بین 1 تا 5( محاسبه شد. مقوالتی که میزان موافقت باالتری 

داشتند، به منزلۀ مشکالت مهم تر در نظر گرفته شدند.
به منظور اجرای تحلیل عاملی اکتشــافی ابتدا کفایــت نمونه گیری و معناداربودن ماتریس داده ها با 
اســتفاده از آزمون کفایت نمونه گیری کیســر-میر-اولکین50( و کرویت بارتلت51 بررسی شد. نتایج این 
دو آزمون )که در ضمیمۀ الف آمده اســت( نشــان داد درصد واریانــس درون داده ها که قابل تبیین با 
عوامل است مطلوب و آزمون بارتلت نیز معنادار است و داده ها در هر دو پرسش نامۀ معلم و والدین توان 
عاملی شدن دارند )به ترتیب کا اسکوئر= 4827/58، درجۀ آزادی= Pvalue =0/0001 ،469 و کا اسکوئر= 

.)Pvalue =0/0001 ،469 =5597/70، درجۀ آزادی
جدول واریانس تعیین شــده با راه حل عاملی )ضمیمۀ ب( در پرســش نامۀ معلم، هشت مؤلفه دارد 
که ارزِش ویژۀ بیشــتر از یک دارند. بنابراین راه حل هشت مؤلفه ای پیشنهاد می شود که 69/01 درصد 
واریانس کل را تبیین می کنند. در پرسش نامۀ والد نیز هشت مؤلفه استخراج شدند که 69/57 درصد از 
واریانس را تبیین می کنند. پس از بررســی محتوای سؤال هایی که با هم در یک مؤلفه طبقه بندی شده 
بودند، مؤلفه های استخراج شده نام گذاری شدند. این مؤلفه ها به همراه توضیح آن ها از دیدگاه معلمان در 

جدول 3 آمده است.

 جدول 3.   مؤلفه های پرسش نامۀ مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و تعریف آن ها                                                                                                                                  

تعریفنام مؤلفهردیف

مشکالت مربوط به 1
یاددهی-یادگیری و 

سنجش

تجربۀ دشــواری هایی در تعامل سازنده با دانش آموز، رفع اشکال، ارائۀ بازخورد، سنجش از عملکرد، 
اطالع نداشتن از میزان یادگیری دانش آموز، افزایش احتمال تقلب، ناتوانی در تدریس برخی دروس، 

نادیده گرفته شدن اهداف پرورشی و تربیتی، تبدیل شدن تدریس به سخنرانی

مشکالت شبکۀ شاد و 2
منابع دیجیتالی

دشواری در ارسال و دریافت پیام و فایل، مشکالت نرم افزاری، قابلیت های پایین شبکۀ شاد، کمبود 
منابع )وبگاه ها و کارافزارهای( آموزشی دیجیتالی 

در دســترس نبودن راه حل های جایگزین برای متناسب سازی آموزش برخط برای دانش آموزان با بی عدالتی آموزشی 3
نیازهای ویژه، سکونت در مناطق محروم و با سطح اجتماعی-اقتصادی ضعیف
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تعریفنام مؤلفهردیف

آسیب های استفادۀ 4
افراطی از اینترنت برای 

دانش آموزان

افزایش احتمال اعتیاد به اینترنت، مشــکالت جسمانی ناشــی از استفادۀ طوالنی از اینترنت )درد 
چشــم، گردن درد، کمردرد، کمبود تحرک و چاقی(، وقفه در رشد اجتماعی به علت کاهش تعامل 

با همساالن 

دشواری در دسترســی به اینترنت پرسرعت، تجربۀ قطع ووصلی اینترنت، آنتن دهی ضعیف و عدم کمبود امکانات پایه5
پوشــش برخی مناطق با اینترنت، هزینۀ باالی اینترنت، دشواری در دسترسی به گوشی هوشمند، 

تبلت یا رایانه

تمایل پایین والدین به مشارکت در آموزش، حفظ ارتباط با معلمعدم همکاری والدین6

تسلط نداشتن بر ابزارهای فناورانۀ جدید، روش های تولید محتوا، تسلط نداشتن بر آموزش سواد رسانه ای پایین7
غیرحضوری

فشار شغلی ناشی از 8
زمان بندی تدریس

فشار شغلی ناشــی از طوالنی شدن زمان تدریس، شناوری ســاعات کاری و فعالیت های آموزشی 
)تدریــس، ارائه و تصحیح تکالیف، بازخورد و غیره( در ســاعات غیرمتعارف، بی برنامگی و ابهام در 

ساعات درسی، و آموزش در ساعات و روزهای نامتعارف )روزهای تعطیل یا شب(

مؤلفه های والدین در جدول 4 آمده است.

 جدول 4.   مؤلفه های پرسش نامۀ مشکالت آموزش برخط از دیدگاه والدین و تعریف آن ها                                                                                                                                  

تعریفنام مؤلفهردیف

دشواری دانش آموز در برقراری ارتباط مطلوب با معلم، دریافت نکردن تأیید و بازخورد و شکل گرفتن کاهش کارآمدی معلم1
پیوند عاطفی ضروری با وی به دلیل فاصلۀ فیزیکی، تضعیف شدن تأثیر معلم به منزلۀ عنصر آموزش، 

و ناتوانی معلم در ارزیابی دقیق دانش آموز

کاهش انگیزش 2
دانش آموز

بی حوصلگی، تمرکز ضعیف، بی انگیزگی و جدی نگرفتن آموزش به علت خسته کننده بودن آموزش 
برخط و جدایی از جّو مدرسه

ناآشنایی با عناصر و 3
مهارت های آموزشی

اطالع نداشتن از اهداف و انتظارات آموزشی، تسلط نداشتن بر مهارت های تدریس، نداشتن درک و 
تسلط بر محتوای دروس و ابزارهای فناورانۀ جدید

برهم خوردن نظم در 4
فضای منزل

اخــالل در فضای منزل به علت آموزش برخط در ســاعات و روزهای نامتعارف )روزهای تعطیل یا 
شب(، بی برنامگی و ابهام در ساعات درسی و طوالنی شدن زمان تدریس

آسیب های استفادۀ 5
افراطی از اینترنت برای 

دانش آموزان

دشــواری در نظارت بر میزان استفادۀ دانش آموز از اینترنت، نگرانی از اعتیاد به اینترنت، مشکالت 
جســمانی ناشی از استفادۀ درازمدت از آن )درد چشم، گردن درد، کمردرد، کمبود تحرک و چاقی 

او( و نپرداختن به فعالیت های غیردرسی )تربیتی و ورزشی(

 جدول 3. )ادامه(
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تعریفنام مؤلفهردیف

وقفه در تحول 6
شخصیتی دانش آموز

وقفه در تحول و بلوغ شخصیتی و اجتماعی به علت نداشتن ارتباط و تعامل با همساالن، تجربه نکردن 
جّو مدرسه و دلتنگی برای هم کالسی ها 

کمبود امکانات و 7
تسهیالت پایه

دشــواری در دسترسی به اینترنت پرسرعت، گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه، قطع ووصلی اینترنت 
)آنتن دهی و مناطق تحت پوشش اینترنت( و هزینۀ باالی آن

تنش روانی ناشی از 8
مسئولیت آموزشی

تجربۀ احســاس مسئولیت سنگین به علت مشــغلۀ کاری، کمبود وقت یا لزوم رسیدگی به سایر 
فرزندان

اولویت بندی مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین:
به علت نابرابربودن تعداد گویه ها در هر مؤلفه، نمرۀ کل بر تعداد گویه ها تقســیم شد تا مؤلفه ها در 
یک مقیاس اندازه گیری مشترک قرار گیرند؛ به عبارتی 1 نشان دهندۀ عدم تأیید مشکل و 5 نشان دهندۀ 

شدید دانستن آن بود. میانگین نمره ها برای این مؤلفه ها در جدول 5 آمده است.

 جدول 5.   اطالعات توصیفی معلمان و والدین در مؤلفه های استخراج شده به ترتیب اولویت                                                                                                                                  

خطای میانگینمشکالت آموزش برخط
معیار

انحراف 
واریانسمعیار

 از دیدگاه
 معلم

4/500/040/650/43آسیب های استفادۀ افراطی از اینترنت

4/440/040/730/53مشکالت شبکۀ شاد و منابع دیجیتالی

4/370/040/770/60بی عدالتی آموزشی 

4/300/040/710/51کمبود امکانات پایه

3/970/040/710/51مشکالت مربوط به یاددهی-یادگیری و سنجش

3/940/050/870/76فشار شغلی ناشی از زمان بندی تدریس

3/470/050/910/83همکاری نکردن والدین

2/350/050/930/87سواد رسانه ای پایین
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خطای میانگینمشکالت آموزش برخط
معیار

انحراف 
واریانسمعیار

 از دیدگاه
 والدین

4/150/040/770/60کمبود امکانات پایه

آسیب های استفادۀ افراطی از اینترنت برای 
3/940/040/850/72دانش آموزان

3/930/050/890/80کاهش کارآمدی معلم

3/810/050/930/86وقفه در تحول شخصیتی دانش آموز

3/760/050/950/91کاهش انگیزش دانش آموز

3/490/050/900/81تنش روانی ناشی از مسئولیت آموزشی

3/250/051/181/40برهم خوردن نظم در فضای منزل

2/980/061/051/11ناآشنایی با عناصر و مهارت های آموزشی

بر اساس نتایج به دست آمده از دیدگاه معلمان، آسیب های ناشی از استفادۀ افراطی از اینترنت برای 
دانش آموزان مهم ترین دشــواری در آموزش برخط بودند. پس از آن مشــکالت مربوط به شــبکۀ شاد 
و کمبود منابع دیجیتالی، نقض عدالت آموزشــی، کمبود امکانات پایه، مشــکالت یاددهی-یادگیری و 
ســنجش، فشار شغلی ناشی از زمان بندی، و همکاری نکردن والدین مطرح شدند و سواد رسانه اِی پایین 
کم اهمیت ترین مشــکل بود. طبق دیدگاه والدین نیز کمبود امکاناِت پایه مهم ترین مشــکل بود. پس از 
آن، آســیب های ناشی از اســتفادۀ افراطی از اینترنت، کاهش کارآمدی معلم، وقفه در تحول شخصیتی 
دانش آموز، کاهش انگیزش، تنش روانی و مســئولیت آموزشی و برهم خوردن نظم محیط منزل مطرح 

شدند و کم اهمیت ترین مشکل نیز ناآشنایی با عناصر و مهارت های آموزشی والدین بود.
یافته های جانبی. ضریب همبستگِی بین سابقۀ شغلی معلم و سن او با نمرۀ کل پرسش نامۀ مشکالت 
آموزش برخط به ترتیب برابر با Pvalue=0/001( 0/187( و 0/126 )Pvalue=0/027( بود. به عبارت دیگر، 
معلمان مســن تر و با سابقۀ کارِی بیشتر مشکالت شــدیدتری را گزارش کردند. البته میان سن والدین 
با نمرۀ کل ارتباط معناداری یافت نشــد )Pvalue=938 ،r=0/004(. نتایج آزمون تی دوگروهی مستقل 
 )Pvalue=752 ،355 =درجۀ آزادی ،T=0/316( نشان داد در نمرۀ کل پرسش نامه میان مادران و پدران

 جدول 5. )ادامه(



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسی نظریۀ اخالق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم وتربیت

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

136
ë شمارة 79

ë سال بیستم 
ë پاییز 1400

و همچنیــن میان معلمان زن و مرد )T=1/517، درجۀ آزادی= 304 و Pvalue=0/130( اختالف آماری 
معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشــان داد برحسب سطح تحصیالت والدین میان 
 .)Pvalue=0/0001 ،353 درجات آزادی= 3 و ،F=7/332( میانگین نمرۀ کل اختالف معناداری وجود دارد
آزمون تعقیبی شفه نشان داد این اختالف میان گروه دیپلم با فوق لیسانس و باالتر )115/00 در مقایسه 
با 102/86( و گروه فوق دیپلم با فوق لیســانس و باالتر )115/21 در مقایســه با 102/86( معنادار بود. 
بنابراین والدینی که تحصیالت فوق لیسانس و باالتر داشتند مشکالت کمتری را در قیاس با گروه دیپلم و 
فوق دیپلم گزارش کردند. بااین حال، نمرۀ کل برحسب سطح تحصیالت معلمان اختالف معناداری نشان 
نداد )F=0/199، درجات آزادی= 4 و Pvalue=0/897 ،302(. همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشــان 
داد میانگین نمرۀ کل برحسب تعداد فرزند با یکدیگر اختالف آماری معناداری دارد )F=4/801، درجات 
آزادی= 2 و Pvalue=0/009 ،354(. بر اساس آزمون تعقیبی شفه، خانواده های تک فرزند هم در مقایسه 
با خانواده هایی که دو فرزند )104/88 در مقایســه با 111/45( و هم سه فرزند )104/88 در مقایسه با 

113/98( داشتند میانگین مشکالت کمتری را گزارش کردند.
اطالعات ترکیبی از نوع مدارس نشان داد میان نوع مدارس در نمرۀ کل پرسش نامه اختالف آماری 
معناداری وجود دارد )F=18/251، درجات آزادی= 2 و Pvalue=0/0001 ،660( و میانگین مواردی که 
محل تحصیل را مدرسۀ دولتی گزارش کرده بودند، در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی و سایر انواع مدارس 
نمونه دولتی، تیزهوشــان، هیئت امنایی و غیره، در پرسش نامۀ مشکالت نمره های باالتری دریافت کردند 

)122/05 در مقایسه با 111/89 و 113/53(.

بحث و نتیجه گیری
پژوهــش حاضر با توجه به ضرورت تعیین مشــکالت پیش روی والدین و معلمان 
در آموزش برخط طراحی و اجرا شــده است. بر اساس یافته های به دست آمده مهم ترین 
مشکالت معلمان عبارت اند از: 1. آســیب های ناشی از استفادۀ افراطی دانش آموزان از 
اینترنت؛ 2. مشکالت شبکۀ شاد و کمبود منابع دیجیتالی؛ 3. نقض عدالت آموزشی؛ 4. 
کمبود امکانات پایه؛ 5. مشــکالت فرایند یاددهی-یادگیری و سنجش؛ 6. فشار شغلی 
ناشــی از زمان بندی تدریس؛ 7. همکاری نکردن والدین؛ و 8. ســواد رســانه ای پایین. 
همچنین مشــکالت پیش روی والدین در آموزش برخط، به ترتیب اولویت، در مقوالت 
زیر طبقه بندی شــدند: 1. کمبود امکانات پایه؛ 2. آسیب های ناشی از استفادۀ افراطی 
دانش آموز از اینترنت؛ 3. کاهش کارآمدی معلم؛ 4. وقفه در تحول شخصیتی دانش آموز؛ 
5. کاهش انگیزش؛ 6. تنش روانی ناشــی از مســئولیت آموزشی؛ 7. برهم خوردن نظم 
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)6(

محیط منزل؛ و 8. ناآشنایی با عناصر و مهارت های آموزشی والدین. به عالوه، رضایت کلی 
هم والدین و هم معلمان از آموزش برخط کمتر از متوسط برآورد شد.

در یافته های جانبی نیز ســن و ســابقۀ معلم با گزارش شدیدتر مشکالِت آموزش 
همبستگی مثبت داشــت )به ترتیب: Pvalue=0/001 و Pvalue=00/027(. همچنین 
هرچند ســطح تحصیالت معلمان با مشــکالت آموزش برخط آنان ارتباطی نداشــت، 
والدینی که ســطح تحصیالتشان دیپلم و فوق دیپلم بود در قیاس با والدینی که مدرک 
فوق لیسانس و باالتر داشتند مشکالت شدیدتری را گزارش کردند )Pvalue=0/001(. از 
حیث ساختار خانواده، والدینی که یک فرزند داشتند در مقایسه با والدینی که دو یا سه 
فرزند یا بیشتر داشتند مشــکالت کمتری را تجربه کردند )Pvalue=0/009(. به عالوه، 
معلمان مدارس دولتی و والدینی که فرزندی در مدارس دولتی داشــتند نیز در مقایسه 
با مدارس غیرانتفاعی و ســایر انواع مدارس )هیئت امنایی، نمونه دولتی، شاهد و غیره( 

.)Pvalue=0/001( مشکالت شدیدتری را گزارش کردند
یافته های به دســت آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های گوناگونی که هریک 
از منظر متفاوتی به مشــکالت آموزش برخط در همین دوران پرداخته اند، همپوشی و 

همسویی دارد. ازاین بین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پژوهــش ایدی و ِدلَم )2020( با عنوان »آســیب های ناشــی از اســتفادۀ افراطی 
دانش آموزان از اینترنت«؛ مرســر و گرجرسن )2020( با عنوان »فشار شغلی و تعهدات 
اجرایــی افزایش یافتۀ معلمــان، محدودیت های زمانی«؛ انگریــاوان )2020( با عنوان 
»دشواری در برانگیختن دانش آموزان، مدیریت زمان، مشکالت برنامه ریزی درسی، سواد 
رسانه ای پایین«؛ بائو )2020( با عنوان »لزوم تغییر سبک یاددهی-یادگیری«؛ مارتین و 
همکاران )2019( با عنوان »لزوم تسهیل تعامل میان دانش آموز و معلم«؛ فازی و کوماسا 
)2020( با عنوان »کمبود امکانات، دسترســی به اینترنت، فرایند یاددهی-یادگیری و 
ارزشــیابی و همکاری نکردن والدین«؛ راسمیتاندیال و همکاران )2020( با عنوان »لزوم 
ارتقای سواد رســانه ای والدین، معلمان و دانش آموزان«؛ کای و ونک )2020( با عنوان 
»افزایش مســئولیت والدین«؛ دانگ و همکاران )2020( با عنوان »کمبود وقت، دانش 
و مهارت های آموزشــی والدین«؛ گریر و پیــرس )2020( با عنوان »انعطاف پذیری در 
ساعات تدریس«؛ و محمدی پویا )1399( با عنوان »نقض عدالت آموزشی، کیفیت پایین 

آموزش، نادیده گرفتن امور تربیتی و پرورشی، قطع ارتباط با فضای مدرسه«.
همان طور که مالحظه می شود نگرانی از آسیب های جسمانی و روان شناختِی استفادۀ 
افراطی دانش آموزان از اینترنت اولین مشکل مطرح شدۀ معلمان و دومین مشکل والدین 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسی نظریۀ اخالق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم وتربیت

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

138
ë شمارة 79

ë سال بیستم 
ë پاییز 1400

بود. در مصاحبه های بخش کیفی نیز این مســئله را شــرکت کنندگان به صورت واضح 
مطرح کرده بودند )مثاًل، »مدام گوشــی دستشــه اما نمی دونم مشغول درس خوندنه 
یا بازی.«؛ »چون همیشــه به صفحۀ تبلت زل می زنه، نگرانم چشــمش ضعیف بشه... 
دیگر از میز تحریرش اســتفاده نمی  کنه و می ترسم دردهای مفصلی بگیره.«؛ یا »نگران 
وابستگی دانش آموزانم به اینترنت هستم؛ این وابستگی ها ممکنه اعتیاد بشه.«(. اعتیاد 
بــه فضای مجازی یکی از آســیب های احتمالی حضور مداوم در فضای مجازی اســت 
که گاهی پیامدهــای مهمی به همراه دارد، همانند از دســت دادن زمان، دروغ گویی، 
مشــکل خواب و تغذیه، کناره گیری از دوستان و خانواده، از دست دادن عالقه به سایر 
فعالیت ها و سرگرمی ها، مشــکالت جسمانی، افت عملکرد تحصیلی و شغلی، احساس 
آشفتگی، تغییرات خلقی و اشتغال ذهنی )متین فر و همکاران، 1396(. همچنین طبق 
نظر پژوهشگران، تغییرات ناشی از بحران کرونا در سبک زندگی با افزایش احتمالی خطر 
اعتیاد به اینترنت همراه بوده اســت که خود با برخی اختالالت روان شــناختی همانند 
اضطراب و افســردگی، مشکالت جســمانی و کاهش فعالیت های تفریحی و اجتماعی 
مرتبط اســت )ایدی و دلم، 2020(. بنابراین اصالح رژیم مصرف دانش آموزان در کنار 
اِعمال ســبک والدگری مقتدرانه می تواند به کم رنگ شدن این مشکل در آموزش برخط 

بینجامد.
کمبود امکانات پایه مهم ترین مشــکِل والدین و از چهار مشــکل اولیۀ معلمان بود. 
در مصاحبه هــای بخش کیفی نیز تقریباً تمامی والدیــن )14 نفر( و اکثر معلمان )10 
نفر( به ابعاد گوناگون این مقوله اشــاره کرده بودند: هزینۀ باالی اینترنت، دشــواری در 
دسترسی به اینترنت پرســرعت، تجربۀ قطع ووصلی اینترنت، آنتن دهی ضعیف و عدم 
پوشــش برخی مناطق با اینترنت، دشــواری در دسترسی به گوشی هوشمند، تبلت یا 
رایانه. پُرواضح اســت که دسترسی نداشتن به تســهیالت و امکاناِت ضروری بهره بردن 
از آموزش برخط را غیرممکن می ســازد. این عامل می توانــد علت زیربنایی نارضایتی 
بسیاری از والدین باشد )فازی و کوساما، 2020(. نقض عدالت آموزشی برای برخی اقشار 
)ســومین مشکل مطرح شدۀ معلمان( نیز با کمبود امکانات و تسهیالت همپوشی دارد، 
به طوری که دانش آموزانی که نیازهای ویژه دارند، آن هایی که ســاکن مناطق محروم اند 
و دانش آموزانی که ســطح اجتماعی-اقتصادِی ضعیفی دارند نادیده گرفته می شوند یا 

آموزش متناسب سازی شده ای برای آنان به کار گرفته نمی شود.
همچنین مشــکالت شبکۀ شــاد و کمبود منابع دیجیتالی در حالی دومین چالِش 
معلمان عنوان شده است که بر اســاس یافته های پژوهِش حاضر 30/2 درصد معلمان 
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و والدیــن برای آموزش مجازی فقط بر همین شــبکه تکیه کرده بودند و 19/5 درصد 
نیز از ترکیب شــبکۀ شاد با آموزش تلویزیونی استفاده می کردند. بنابراین حدود نیمی 
از شرکت کنندگان برای دریافت آموزش برخط به همین دو روش اکتفا کرده بودند که 
بر لزوم بهبود این دو ابزار صحه می گذارد. دشــواری در ارســال و دریافت پیام و فایل، 
مشکالت متعدِد این نرم افزار و قابلیت های پایین آن در مقایسه با پیام رسان های خارجی 
مــواردی بود که والدین و معلمان در مصاحبه ها به آن اشــاره کرده بودند. هرچند این 
ابزار مدام به روزرسانی می شود و ارتقا می یابد، برخی علت روگردانی خود از آن را همین 
موارد ذکر می کردند. امکان به اشــتراک گذاشتن محتوا و دسترسی همگانی به آموزش 
باکیفیت مزایای آموزش برخط ذکر شــده اند )بین، 2020(، اما کمبود منابع آموزشی 
دیجیتالی )وبگاه ها و کارافزارها(، به ویژه منابعی که مورد تأیید علمی قرار گرفته باشند، 
نیز بُعد دیگری از همین مشــکل است زیرا معلم باید شخصاً به تولید محتوا اقدام کند 
و این مســئله نیز به تســلط وی بر فنون تولید محتوا و سواد رســانه ای باال نیاز دارد 
)مارتین و همکاران، 2019( که ارتقای آن در مدت زمانی محدود بســیار دشوار است. 
البته بسیاری از معلمان با رسانه های دیداری، شنیداری و نرم افزارهای آموزشی موجود 
آشــنایی چندانی ندارند و از سطح مهارت باالیی در استفاده از آن ها برخوردار نیستند 

)زینی وند، 1399(.
مشــکالت کاهش کارآمدی معلم )کم رنگ شــدن تأثیر هیجانی و آموزشــی وی(، 
وقفه در تحول شــخصیتی دانش آموزان و کاهش انگیزش آنان همگی به علت جدایی 
دانش آموز از محیط آموزش حضوری و دوری از جّو مدرســه ذکر شده اند )برای مثال، 
در مصاحبه ها عنوان شد که »نگران بلوغ شخصیتی این بچه ام، چون با هم سن وساالنش 
ارتباطی نداره.«؛ »هم کالسی ها براش تو یک نام خانوادگی خالصه شده ان که هفته ای دو 
بار موقع حضوروغیاِب مجازی به گوشــش می  رسه.«؛ »نگرانم، چون معلمش رو دوست 
نــداره، رابطۀ عاطفی الزم رو باهاش نداره.«؛ »چون فضای مدرســه رو تجربه نمی کنه، 
انگیزه نداره و حتی اگر درسشم بخونه، باز هم از بخش های غیردرسی اش عقب مونده.«(. 
نبود تعامِل ســازنده میان معلم و دانش آموز و محدودشدن فرایند آموزش به سخنرانی 
از معضالت آموزش برخط اند و به همین دلیل اســت که توانمندســازی دانش آموزان 
برای یادگیری فعال در خانه و حفظ ارتباط مجازی میان معلم و دانش آموز در این نوع 
آموزش به شدت توصیه شده است )بین، 2020(، به شکلی که معلم با بازخورد انفرادی 

به دانش آموزان، پیوند عاطفی و هیجانی با آنان برقرار کند.
پررنگ شدن ســهم والدین در آموزش برخط در قالب مؤلفه های تنش روانی ناشی 
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از مسئولیت آموزشی، برهم خوردن نظم محیط منزل و دشواری در حمایت آموزشی به 
علت ناآشنایی با عناصر و مهارت های آموزشی والدین عنوان شده است. دلیِل این موارد 
آن اســت که آنان باید بر کّمیت و کیفیت آموزش نظارت کنند، میزان انحراف سرعت 
یادگیری فرزند از ســرعت آموزش برخط معلم را بسنجند و در صورت لزوم اقدام های 
مداخله ای را انجام دهند، و در عین فراهم کردن حمایت آموزشی، یادگیری خودانگیخته 
و فعال را تشویق کنند )کای و ونگ، 2020(. همچنین آنان باید فضای آرام و مناسبی 
را در خانــه برای آموزش فراهم آورند و این امر اقدامی اســت که به ویژه با وجود بیش 
از یک فرزند بسیار دشوار به نظر می رسد. به همین ترتیب، در یافته های جانبی پژوهش 
حاضر نیز این نتیجه به دست آمد که والدین با یک فرزند در مقایسه با والدین با دو یا 
سه فرزند و بیشتر مشکالت کمتری داشــته اند. مجموع موارد باال، در کنار محدودیت 
وقت، بی برنامگی احتمالی در زمان بندی آموزش مجازی، ناآشنایی والدین با روش های 
تدریس و تسلط نداشــتن بر محتوای دروس، فشــار روانی والدین را تشدید می کند و 
بــه افزایش تنش در محیط خانه می انجامد )برای مثال در مصاحبه ها عنوان شــد که 
»زمــان ما درس ها جور دیگه ای بودن. اآلن باید اول خودم ویدئوهای معلم رو نگاه کنم 
و درس بخونــم و بعد به بچه درس بدم.«؛ »معلمان یه دوره هایی می رن برای یادگیری 
مهارت های تدریس. ما که به هدف های هر درس و روش های تدریس مســلط نیستیم، 

فقط استرس می کشیم که بچه چقدر یاد گرفته.«(.

راهکارهای پیشنهادی
ازآنجایی که موفقیت در آموزش برخط به میزان آمادگی فرد برای استفاده از فناوری، 
افزایش ســطح حمایت و همکاری تمامی مسئوالن )شــامل دولت، مدارس، معلمان، 
والدین و جامعه( بســتگی دارد )راســمیتاندیال و همــکاران، 2020(، همت و حمایت 
همه جانبه ای را طلب می کند. با تجمیع یافته ها و در ذهن داشــتن پیشینۀ پژوهشی و 
منابع موجود، راهکارها و اقدام های مداخله اِی زیر به منظور بهبود فرایند آموزش برخط 

پیشنهاد می شوند:

1. فراهم کردن امکانات پایه. هم معلمان و هــم والدین کمبود امکانات ضروری را، 
در مؤلفه ای با همین نام، مشــکلی اساسی مطرح کردند. بدیهی است در بهره بردن 
از آموزش برخط وجود تســهیالت و امکانات پایه ای ضرورت دارد. به عالوه، بر تأمین 
همه جانبۀ عدالت آموزشــی در ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش )1389( نیز 
تأکید شده اســت. درنتیجه، این موارد پیشنهاد می شوند: توزیع سیم کارت رایگان؛ 
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فراهم کردن اینترنت پرسرعت، ارزان قیمت یا رایگان؛ استفاده از ظرفیت های دولتی 
و بنیادهای عام المنفعه برای خرید و توزیع ضروریات آموزش برخط )تبلت، گوشــی 
همراه، ســیم کارت و اینترنت( برای دانش آموزان مناطق محروم و آن هایی که سطح 
اجتماعی-اقتصادِی ضعیفی دارند؛ و تشــکیل کارگروهی به منظور متناسب ســازی 
آموزش برخط برای دانش آموزان با نیازهای ویژه و ارائۀ راهکارهای حاصل شــده به 

مراجع ذی ربط.

2. بهبود کّمی و کیفی منابع دیجیتالی. مؤلفۀ »ناآشــنایی با عناصر و مهارت های 
آموزشی« به عنوان مشکل والدین و مؤلفۀ »کمبود منابع دیجیتالی« به عنوان مشکل 
معلمان حاکی از لزوم ارتقای کّمی و کیفی منابع دیجیتالی اســت. در این زمینه این 
راهکارهــا می تواند مورد توجه قرار گیرد: معرفی و در دســترس قرار دادن محتوای 
آموزشــی باکیفیت )همانند وبگاه ها، فیلم های آموزشی و کارافزارهای علمی(، تهیۀ 
بانک محتوای آموزشِی برخط با محتوای تأییدشده ازجانب متخصصان، ارتقای سطح 
ســواد رســانه ای معلمان، آموزش فنون تولید محتوا به معلمان و معرفی رسانه های 
دیــداری، شــنیداری و نرم افزارهای آموزشــی موجود. همچنین حــدود نیمی از 
شرکت کنندگان پژوهش حاضر فقط از شبکۀ شاد و آموزش تلویزیونی برای آموزش 
برخط اســتفاده می کردند. با توجه به اینکه این مورد دومین مشکل معلمان عنوان 
شده بود، لزوم بهبود آن از حیث نرم افزاری احساس می شود. همچنین به علت اینکه 
دسترسی به تلویزیون ساده تر و اســتفاده از آن پذیرفته شده تر است، افزایش تعداد 
برنامه ها، بازپخش آن ها در بازه های زمانی گوناگون و بهبود کیفیت آنان راهکارهای 

مناسبی اند.

3. طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت »روش های آموزش غیرحضوری«. 
این پیشنهاد برآمده از مؤلفۀ »مشکالت مربوط به یاددهی-یادگیری و سنجش« است 
و چالشی است که معلمان آن را مطرح کردند. محتوای این دوره های آموزشی شامل 
موارد زیر می شود: 1. تقســیم کردن محتوای آموزشی به واحدهای کوچک تر برای 
افزایش سطح تمرکز دانش آموزان با هدف ارتقای کیفیت آموزش و وسعت بخشیدن 
و باالبردن سطح تمرکز دانش آموز؛ 2. تأکید بر آموزش ازطریق صدا )کاهش سرعت 
بیان هنگام آموزش( و تصویر )به منظور لحاظ کردن تظاهرات چهره ای52 و زبان بدن( 
ازطریق ارســال ویدئو به جای متن؛ 3. لزوم شفاف سازِی بیشتر اهداف و نشانگرهای 
یادگیری برای هر درس و اشاره به انتظارات آموزشی در هر جلسه و دورۀ آموزشی؛ 
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4. ارائۀ بازخورد انفرادی به دانش آموزان؛ 5. ارزیابی های مکرر با استفاده از روش های 
متنوع تکالیف خانه، استفاده از آزمون های و تکالیف عملکردی، پروژه و فعالیت هایی 
کــه هم امکان تقلب را کاهش می دهند و هــم یادگیری فعال در خارج از کالس را 
ارتقا می بخشند؛ 6. جمع آوری اطالعات از والدین به منظور تعیین نقایص یادگیری؛ 
بــه بهبود زمان بندی و نظــم در تدریس نیز می توان توجه کرد. از یک ســو، حفظ 
چارچوب آموزشــی و نظم در فضای خانه از اهمیت برخوردار است و ازسوی دیگر، 
انعطاف پذیری زمانی در آموزش برخط یکی از مزایای این روش برشمرده شده است 
)بین، 2020(. بنابراین پیشنهاد می شود معلمان الگوی زمانی مشخصی برای تدریس 
خود اتخاذ کنند که در آن زمان ارســال فایل آموزشــی، آموزش گروهی، ارزیابی، 
ارائۀ تکلیف و مهلت دریافت تکلیف مشــخص باشــد. بااین حال، ارائۀ بازخورد )که 
می تواند به صورت انفرادی باشد و این نوع آموزش رسمیت کمتری داراست( می تواند 

با انعطاف پذیری همراه باشد.
4. طراحی دوره های آموزشی؛ »افزایش کارآمدی والدین در آموزش مجازی«. 
آموزش برخط، به ویژه در دورۀ ابتدایی، مستلزم آن است که والدین نیز در امر آموزش 
دخیل شــوند. دو مؤلفۀ »تنش روانی ناشی از مســئولیت آموزشی« و »ناآشنایی با 
عناصر و مهارت های آموزشــی« داللت بر نیاز به آگاه ســازی و دانش افزایی والدین 
دارند. در همین راستا، موارد زیر پیشنهاد می شود: 1. حساس کردن والدین در برابر 
مسئولیت مهم آنان در آموزش فرزندان؛ 2. تأکید بر اینکه در این فرایند کمک معلم 
محسوب می شــوند و باید به معلم اعتماد کنند و با او در تعامل باشند؛ 3. پیشنهاد 
منابع آموزشــی مناســب به منظور ارتقای دانش والدین نسبت به محتوای آموزشی، 
اهداف یادگیری دروس و استانداردهای عملکردی )برای  مثال، کتاب های راهنمای 
معلم در پایگاه کتاب های درسی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت 

رایگان قابل بارگیری است(.
5. پشــتیبانی از تعامل معلم با والدین و دانش آموزان. دو مؤلفۀ »عدم همکاری 
والدین« و »فشــار شغلی ناشی از زمان بندی تدریس« که معلم مطرح کرده است و 
مؤلفه های »کاهش انگیزش دانش آموزان«، »کاهش کارآمدی معلم« و »برهم خوردن 
نظم در فضای منزل به علت آموزش مجازی« که والدین مطرح کرده اند، اشــاره به 
لزوم ارتباط مؤثر و دوســویه بین معلم و والدیــن و دانش آموزان، به ویژه در آموزش 
مجازی، دارد. به علت سهم پررنگ معلم از حیث آموزشی و تربیتی، تسهیل ارتباط 
دانش آمــوز با وی، در دورانی که ارتباط فیزیکی محــدودی بین این دو امکان پذیر 
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اســت، ضروری به نظر می رســد. امکان در دسترس بودِن مداوم برای معلم فراهم و 
مطلوب نیست، اما این ارتباط ازطریق پیام های متنی و صوتی با تک تک دانش آموزان 
)به ویژه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی با ذکر نام آنان( برای شکل گیری این پیوند 
فراهم اســت. تعامل میان والدین با معلم نیز به کاهش احســاس تنش و تنیدگی 
ناشــی از مسئولیت سنگین تدریس )هم ازســوی والدین و هم معلم( و به افزایش 
بــازده تحصیلی کمک می کند. به ویژه این ارتباط می تواند کیفیت ارزیابی معلم را از 
سطح یادگیری و سنجش میزان دستیابی دانش آموز به اهداف تحصیلی )که به علت 
دسترسی نداشتن به نشانه های غیرکالمی برای معلم دشوار شده است( ارتقا دهد زیرا 

والدین می توانند اطالعات همه جانبه ای در اختیار معلم قرار دهند.
6. تشویق ارتباط میان دانش آموزان. مؤلفۀ »وقفه در تحول شخصیتی دانش آموز«، 
کــه والدین آن را مطرح کردند، بر لزوم تشــویق ارتباط میــان دانش آموزان تأکید 
دارد. تشــکیل گروه های مجازی به منظور آشناشدن دانش آموز با هم کالسی هایش، 
پیش خوانی و پیش آمادگی برای جلســات )تماریــن آمادگی(، تعامل درون گروهی، 
تلفیق کارآمد خودآموزی برخط و غیربرخط )فراهم کردن فرصت هایی برای بحث و 
تبادل نظر میان دانش آموزان بر اساس مطالب مطالعه شده(، ارائۀ تکالیفی که نیازمند 
همفکری اند و تشویق هم کالســی ها به برقراری ارتباط صوتی و تصویری با یکدیگر 
تعامل اجتماعی را تســهیل می کند. در این زمینه فراهم کردن فضایی برای دریافت 
خدمات مشــاوره ای و روان شــناختی به دانش آموزان و معلمــان )همانند برگزاری 
کارگاه های روان شــناختی با هدف آموزش ارتباط مؤثر به دانش آموزان یا تشــکیل 
گروه هــای حمایتی برای معلمان( در کاهش تنش روان شــناختی و افزایش کارایی 

ایشان مؤثر است.
7. طراحی دوره های آگاه سازی والدین و معلمان از آسیب های احتمالی فضای 
مجازی در ایام آموزش مجازی. در راهکارهای پیشین لزوم توجه به زیرساخت ها 
و منابع انســانی در نظر گرفته شــد. با توجه به ماهیت و مقتضیات آموزش برخط، 
به آســیب های استفادۀ افراطی از اینترنت نیز باید توجه کرد. مؤلفۀ »سواد رسانه ای 
پایین« را معلمان و مؤلفۀ »آسیب های استفادۀ افراطی از اینترنت برای دانش آموزان« 
را والدین به عنوان چالش مطرح کردند. این مؤلفه ها نشان می دهند که به طراحی و 
اجرای دوره های آگاه ســازی آسیب های احتمالی فضای مجازی  نیاز است. طراحی و 
در معرض عموم قراردادن چنین برنامه هایی ازطریق اینترنت و رسانۀ ملی می تواند به 
کاهش مشکالت روان شناختی اعتیاد به اینترنت و آشنایی افراد با راهکارهای موجود 
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یاری رساند. پیشنهاد می شود محورهای زیر در این برنامه مورد توجه قرار گیرند:
1. تأکید بر امکانات و ویژگی های مثبت اینترنت و ابزارهای فناورانه )به ویژه از منظر 
افزایش آگاهی و دسترســی به دانش(؛ 2. تشریح انواع آسیب های فضای مجازی، میزان 
شیوع آن ها )به منظور جلوگیری از نگرانی افراطی(، همبسته ها، پیامدهای روان شناختی 
و جســمانی آن به صورت جداگانه برای معلمان، والدین و دانش آموزان؛ 3. آگاه ســازی 
والدیــن از تأثیر اصلی آنان در والدگری مقتدرانه و اصالح رژیم مصرف فرزندان ازطریق 

اصالح الگوی مصرف خود.
ازجمله محدودیت های پژوهش حاضر باید به روش نمونه گیری آن اشاره کرد. به علت 
همه گیری کوید-19 و لزوم حفظ فاصلۀ اجتماعی، امکان جمع آوری اطالعات پرسش نامه ای 
به صورت حضوری بسیار ضعیف بود و محدودیت دسترسی به شرکت کنندگان برای مصاحبه 
نیز از دیگر مشکالت موجود بود. هرچند روش نمونه گیری اینترنتی مزایای ویژه ای )راحتی 
بیشــتر شــرکت کنندگان و ســوگیری مطلوبیت اجتماعی پایین تر( دارد، محدودیت های 
اجتناب ناپذیری )همانند نادیده گرفتن افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند، نظام مندنبودن 
نمونه گیری و امکان ناپذیری نمونه گیری تصادفی( نیز به همراه دارد )الن53، 2017(. بنابراین 
در تعمیم دهــی باید جانب احتیاط را رعایت کرد. همچنین این پژوهش معطوف به دیدگاه 
معلمان و والدین بود و به علت موانع اجرایی، نظِر دانش آموزان جمع آوری نشد. با توجه به 
تأکید روزافزون مجامع علمی بر لزوم آموزش تلفیقی، پیشنهاد می شود مشکالت این روش 
آموزشــی با شرکت نمونه های وسیع تر بررسی و به عوامل گسترده تری توجه شوند؛ به ویژه 

دیدگاه خود دانش آموزان از مشکالت و فرصت های آموزش برخط بررسی شوند.
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13. distance tutor
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16. Anggriawan
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17. Bao
18. media literacy 
19. Edwards
20. Martin
21. Fauzi & Khusuma
22. Rasmitadila
23. autonomous learning
24. Cai & Wang
25. Dong
26. Torres-Rodriguez
27. Eidi & Delam
28. Harpaz & Grinshtain
29. Greer & Pierce
30. The World Bank
31. e-learning
32. survey
33. colaizzi method 
34. probing questions
35. application
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37. peer debriefing
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39. investigator triangulation
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41. snowball sampling
42. Wetterneck
43. google form
44. link
45. cronbach’s alpha
46. themes
47. skyroom
48. explanatory factor analysis
49. principle component analysis
50. Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy
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52. facial expression
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